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37. seja MS
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Zadeva: Amandma k »Predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173
Parmova«.
K »Predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Parmova« vlagam
neslednje amandmaje:
AMANDMA 1
7. člen
Oblikuje se nov peti odstavek (5), ki se glasi: Parmova ulica se s podvozom pod železniškimi
tiri naveže na Tivolsko cesto in Vošnjakovo ulico, prevzame progo javnega potniškega
prometa (proga 14) in poveže kolesarske steze in pločnike. Sedanji peti odstavek postane
šesti, ostali za njim se smiselno preštevilčijo.
V devetem odstavku (9) se beseda uporabe prečrta in zamenja z besedo gradnje, v
nadaljevanju pa za besedo izvesti vstavi: priključitev Parmove ulice s podvozom pod
železniškimi tiri na Tivolsko in Vošnjakovo ulico, ostali del odstavka ostane nespremenjen.
AMANDMA 2
8. člen
(1)
Za oznako 11220 se za besedo Tri prečrta in več in vstavi do dvanajst.
Za oznako 12610 se za besedo razvedrilo: prečrta samo in vstavi večnamenske kinodvorane
primerne za glasbene komorne prireditve, ostali del teksta ostane isti.
AMANDMA 3
9. člen, (1), za besedo tvorijo se prečrta stolpnici in nadomesti z besedo stolpiča. Za besedo C6.
se beseda Stolpnici prečrta in nadomesti s stolpiča.
AMANDMA 4
11. člen, (2), v drugi alineji se za besedo stavb, prečrta razen stavb 1A in 1B in drugi stavek.
AMANDMA 5
14. člen
(2) Prostorska enota PE1:
stavba 1A: prečrta se 52,50 in nadomesti z: višina zadnje tipične etaže h= 14,00m, višina
terasne etaže h= 17,00m
stavba 1B: prečrta se 40,50 in nadomesti z: višina zadnje tipične etaže h= 14,00m, višina
terasne etaže h= 17,00m

(3) Prostorska enota PE2:
stavbi 2A in 2C: prečrta se 21,50 in nadomesti z: h= 17,00m
AMANDMA 6
16. člen
(1), 1., druga vrstica, BTP severnega dela PE1 nad terenom: za besedo največ se prečrta
14.000m2 in zapiše 8.000 m2
2., druga vrstica, BTP južnega dela PE1 nad terenom: za besedo največ se prečrta 23.000m2 in
zapiše 8.000 m2
(2), druga vrstica, BTP nad terenom: za besedo največ se prečrta 20.200m2 in zapiše 11.000
m2
AMANDMA 7
VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE,
21. člen (etapnost gradnje), oblikuje se nov prvi odstavek, ki se glasi: V prvi fazi se pred
gradnjo objektov izvede nove Parmova ulice s priključkom pod tiri na Tivolsko cesto in
Vošnjakovo ulico. Prvi odstavek postane drugi, ostali se smiselno preštevilčijo in po vsebini
priredijo novemu prvemu odstavku.
OBRAZLOŽITEV
OPPN 173 Parmova je neustrezno zasnovan in so potrebne spremembe, ki morajo upoštevat,
da se nova urbana podoba, sicer degradiranega območja, ki ga ta OPPN obravnava, lahko izvaja
le tako, da se Parmova ulica na južni strani poveže v pretočni prometni sistem in postane
nosilka JPP, ter varnega kolesarskega in peš prometa. Nadalje je potrebno upoštevat, da je to
predvsem nov center Bežigrada, ki soizgrajuje obstoječe vrtno mesto. Zato je potrebno znižat
višine objektov in jih zamenjat z vila bloki z omejenimi višinskimi gabariti.
Amandmaji posegajo neustrezne prometne in prostorske posege, predstavljajo pa osnovo za
kvalitetno in humano urejanje prometno pretočnega, osončenega in prevetrnega prostora z
ohranjenimi kvalitetnimi vedutami.

S tem so predlogi amandmajev pojasnjeni. Predlagam, da MS MOL sprejme ta amandma.

Samostojni svetnik MS MOL
Mirko Brnič Jager

